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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2014. NÚMERO 03/2014 
 
 
ASSISTENTS:         Alcalde:     Josep Jo i Munné  

Regidors:  Josep Maria Sagristà Vilà  
Salvador Corbalan Muñoz  
Carmen Anton Domínguez  
Joan Serra Serrapinyana  
Antònia Pérez Ramírez  
Sílvia Garrido Galera   
Carola Rucabado Jo  

                                                     Jordi Reñe Vernet  
                                                      Judith Coll i García 
 
 
A Dosrius, essent les nou hores del dia indicat a l’encapçalament, a la sala de 
sessions de la casa de la vila, sota la Presidència de l’alcalde, Sr. Josep Jo i 
Munné, i l’assistència dels Srs./es. regidors/es assenyalats més amunt, assistits 
per qui exerceix les funcions de secretària d’aquest Ajuntament, Míriam Tenas i 
Camps, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre de 
membres que formen la Corporació municipal, es procedeix a la realització de la 
sessió extraordinària plenària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les nou 
hores. 
 
Per l’Alcaldia s’obre la sessió i, a continuació, el plenari passa a conèixer l’únic 
punt de l’ordre del dia indicat a la convocatòria, i que tot seguit es relaciona: 

 
 
1. Designació dels càrrecs de les meses electorals a constituir el proper dia 25 

de maig de 2014, amb motiu de les Eleccions al Parlament Europeu. 
 
 
1.- DESIGNACIÓ DELS CÀRRECS DE LES MESES ELECTORALS EL 
PROPER DIA 25 DE MAIG 2014, AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT EUROPEU 
 
L’alcalde explica a tots els assistents que davant la convocatòria de les eleccions 
al Parlament de Catalunya, a celebrar el proper dia 25 de maig de 2014, cal 
efectuar el sorteig públic per designar les persones que hauran de formar 
cadascuna de les meses electorals del municipi. Informa que el sorteig es 
realitzarà utilitzant l’aplicació informàtica CONOCE, que serà gestionada per la 
funcionària de l’Ajuntament, Sra. Florentina Sánchez, davant de tothom. 
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A continuació, es procedeix al sorteig dels membres titulars i suplents de 
president i vocals per a cadascuna de les meses electorals. El resultat del sorteig 
és el que s’adjunta a l’annex de la present acta. 
 
Realitzat el sorteig, per l’Alcaldia es fa avinent que, entre els càrrecs designats 
no s’aprecia que hi concorri cap supòsit d’inelegibilitat o incompatibilitat, per la 
qual cosa, el Ple per unanimitat i assentiment resta assabentat, ratificant els 
càrrecs designats. 
 
Així mateix s’indica que en cas de que algun o alguns dels membres designats 
presenti excusa que sigui acceptada per la Junta Electoral de Zona, es procedirà 
automàticament a designar, per part de Secretaria i mitjançant l’aplicació 
informàtica CONOCE, una nova persona que ocupi el càrrec. 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, 
el president aixeca la sessió, essent les nou hores i tretze minuts del dia indicat 
en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.   
 
 
 
EL PRESIDENT                                            LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 


